REstore haalt 7 miljoen euro vers kapitaal op
voor Europese expansie
Ark Angels Activator Fund NV stapt in als nieuwe investeerder

12 mei 2015, Antwerpen/London: REstore NV, het energie-technologie bedrijf
gespecialiseerd in vraagsturing, haalt nog eens 7 miljoen euro vers kapitaal op. De nieuwe
kapitaalronde brengt de totale investeringen in REstore op een totaal van 11 miljoen euro.

Het geld werd opgehaald bij bestaande aandeelhouders. Daarbij zijn onder meer de
Limburgse investeringsmaatschappij LRM en haar Arkiv-dochter KMOFIN2, Axe Investments
- het investeringsfonds van Christian Leysen en Ackermans & van Haaren. Daarnaast
investeren ook Ark Angels Fund (AAF) & Ark Angels Activator Fund (AAAF), de twee
fondsen die in samenwerking met het business angels netwerk in Vlaanderen (BAN
Vlaanderen) werden opgezet alsook enkele ondernemers en industriële families. AAAF wordt
zo het enige nieuwe fonds dat -in samenwerking met het Ark Angels Fund als bestaande
investeerder- deze kapitaalronde mee onderschrijft.

“We zijn zeer tevreden met dit resultaat” zegt co-CEO Jan-Willem Rombouts, “Dit is een
bevestiging van het bestaande vertrouwen van de huidige aandeelhouders. Gedurende deze
kapitaalronde zijn we erin geslaagd om heel wat interesse te wekken bij institutionele én
industriële investeerders, wat het groeiend belang van Demand Response in Europa
onderstreept, en daarnaast ook laat zien hoe REstore’s strategie positief werd onthaald door
investeerders.”

REstore zal het verse kapitaal vooral benutten voor 2 doeleinden. Enerzijds zal het bedrijf
haar verkoopsploeg een boost te geven en de Europese groei doorzetten met nieuwe
kantoren in landen als Frankrijk en Duitsland. Anderzijds zal het haar softwareplatform
FlexpondTM verder uitbouwen om de waarde van flexibel vermogen voor industriële
verbruikers te verhogen in nieuwe marktsegmenten.

Een deel van de middelen zal ook aangewend worden om een smart grid R&D programma
op te starten in samenwerking met EnergyVille, het nieuwe Europese onderzoeksinstituut
voor Smartgrids en energie te Genk. REstore zal er een team vestigen in IncubaThor, het
nieuwe incubatorgebouw naast EnergyVille te Genk.

Belgische energie-UBER
Het stroomafschakelbedrijf REstore bestaat amper vijf jaar, maar zet met zijn moderne cloudbased platform de traditionele energiesector op stelten.
“Het principe achter REstore is vergelijkbaar met dat van Uber of Air BnB, zegt co-CEO
Pieter-Jan Mermans. REstore groepeert bedrijven die bereid zijn om stroomverslindende
machines af te schakelen wanneer de vraag naar elektriciteit piekt of wanneer het stroomnet
tijdelijk in de problemen zit. Daardoor krijgen energiebedrijven als Elia of EDF toegang tot een
nieuw type centrale: een virtuele centrale, als alternatief voor een fysieke piekcentrale, met
dezelfde technische karateristieken, maar tegen een veel lagere kost.

Deelnemende industriële elektriciteitsverbruikers ontvangen van REstore aanzienlijke
betalingen en verminderen hun CO2-emissies. Inmiddels gebruiken meer dan 80 Europese
grootverbruikers REstore’s gepatenteerde platform FlexpondTM om vermogen te schakelen
zonder impact op hun industriële processen. Het gaat onder meer om bedrijven als Sappi,
Praxair, Barclays en ArcelorMittal.

REstore heeft een belangrijk momentum bereikt in 2014 door zijn inkomsten te zien groeien
met factor 7 in verhouding tot 2013. Het bedrijf heeft vandaag 350MW flexibel vermogen
onder beheer, ten opzichte van 250MW op het einde van 2014. Gezien het momentum werd
het team inmiddels uitgebreid tot 25 medewerkers. Tegen eind 2015 wil het bedrijf nog
minstens 15 extra personeelsleden aan boord nemen.

Marc Mommaerts, Fondsmanager AAAF legt uit: "REstore is een erg mooi Vlaams bedrijf dat
een eerste ontwikkeling achter de rug heeft en klaar is voor internationale uitbouw. Deze
kapitaalronde is het bewijs dat wij vanuit AAAF ook second-stage ondernemingen kunnen
helpen in hun verdere doorgroei. Naar de toekomst toe zullen wij, samen met onze collegafondsen, er verder voor zorgen dat ook andere bedrijven met ambitie, financiering kunnen
vinden in Vlaanderen".

Ook Reginald Vossen, algemeen directeur BAN Vlaanderen en gedelegeerd bestuurder van
Ark Angels Fund en Ark Angels Activator Fund is erg blij met deze succesvolle financiële
realisatie. "Het afronden van vervolgfinancieringen zoals bij REstore vandaag het geval is,
zijn in Vlaanderen eerder de uitzondering dan de regel. Heel wat bedrijven gaan voor hun
internationale expansie vaak (gedwongen) aankloppen in het buitenland. Vlaanderen kampt
nog steeds met een gebrek aan fondsen die de initiële investering van business angels
kunnen aanvullen of opvolgen en zo financiële ondersteuning kunnen bieden over de ganse
levenslijn van een bedrijf. REstore bewijst op een prachtige manier dat samenwerkingen
tussen diverse fondsen tot uitzonderlijke resultaten kunnen leiden,” aldus Vossen.

Over REstore:
REstore is een Europees energie-technologie bedrijf, gespecialiseerd in geautomatiseerde vraagsturing. REstore
biedt afschakelbaar vermogen aan energieleveranciers en transmissienetbeheerders in de vorm van een virtuele
piekcentrale.
Het bedrijf is Europees marktleider in het aanbieden van Primaire Reserve via vraagsturing. Meer dan 80
Europese grootverbruikers gebruiken REstore’s gepatenteerde platform FlexpondTM om vermogen te schakelen
zonder impact op industriële processen. In ruil ontvangen Industriële Verbruikers daarvoor aanzienlijke
betalingen en verminderen zij CO2-emissies. www.restore.eu, Liene Donckers, Marketing Communications
manager; T: +32 (0)3 320 80 39; M: +32 486 48 31 34; Email: liene.donckers@restore.eu

Over Ark Angels Activator Fund (www.aaafund.be)
Het Ark Angels Activator Fund NV is een erkende ARKIV binnen de Arkimedesregeling van de Vlaamse
investeringsmaatschappij PMV. Het aandeelhouderschap van het fonds van deze private privak wordt gevormd
door het Arkimedes-Fonds II, ING België en 57 business angels, leden van BAN Vlaanderen. Het fonds is 14,8
miljoen EUR groot en viseert om samen met business angels of andere co-investeerders participaties te nemen in
een 20-tal Vlaamse KMO’s in start-, groei- of overdrachtsfase.
Contact: Marc Mommaerts ; telefoon: +32 11 87 09 10; email: marc.mommaerts@aaafund.be
Over BAN Vlaanderen (www.ban.be)
BAN Vlaanderen vzw is hét platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden
om via kapitaalinbreng en kennisoverdracht deze ondernemers een traject te laten afleggen naar succes van hun
onderneming en de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie. Via een coördinator in elk van de zeven
lokale antennes kunnen zowel ondernemers als investeerders in het netwerk binnenkomen, waarna op discrete
wijze investeringsprojecten worden gepresenteerd via anonieme projectfiches en presentaties op matching
events. Ook heeft BAN Vlaanderen de portal www.angel4me.be in de markt gezet om kapitaalzoekende
bedrijven op efficiënte wijze met investeerders in contact te brengen. Momenteel telt BAN Vlaanderen 225 leden
waaronder ook enkele VC-fondsen en presenteert jaarlijks meer dan 100 geselecteerde projecten. Dit resulteert
in 20 à 30 effectieve investeringen jaarlijks.
Contact: Reginald Vossen ; telefoon: +32 11 87 09 11; email: r.vossen@ban.be
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